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জাভাতুর ফাগদাদীয ফাগাড়ম্বয স্বফবস্ব ভূর্ব ভুর্াত্র অফু ভুাম্মাদ অর-অদনানী তায ফবব্ল 

ফক্তব্ফেয – ‘তাযা বফেঁব্ে থাব্ে প্রভাণ প্রবতষ্ঠায য’ – ভাধেব্ভ অফাব্যা ায়র্ ঈাভা বফন 

রাবদন যাবভাহুল্লা, এফং তানমীভ অর-ক্বা’আদাতুর বজাব্দয ভানাব্জয বেষ্ঠত্বব্েআ ব্যাক্ষ 

বাব্ফ স্বীোয েব্য বনর। তব্ফ তীত জীফব্ন েফুতয বোবয এআ ধাযাব্রা বজব্বয ঈন্মাদ তা 

নুধাফন েযব্ত ক্ষভ ব্য়ব্ে ফব্র ভব্ন য় না। 

অদনানী তায ‚তাযা বফেঁব্ে থাব্ে প্রভাণ প্রবতষ্ঠায য‛ – ীলবে ফক্তব্ফে ফব্রব্ে- 

‚মবদ বতাভযা (োব্ভবযোনযা) ভুর, বযব্ত বেংফা যাক্কা দর্র েব্য নাও, এভনবে ফগুব্রা 

য দর্র েব্য নাও এফং অভযা অভাব্দয ূেনা ফস্থায় (ব্গবযরা বমাদ্ধা দর) বপযত মাআ, 

তব্ফ বে তা অভযা যাবজত ফ এফং বতাভযা বফজয়ী ব্ফ?‛ 

প্রশ্ন র, মবদ জাভাতুর ফাগদাদী ুনযায় এেবি বগবযরা বমাদ্ধা দব্র বযণত য়, তব্ফ তর্ন 

তাযা বে ব্ফ? এেিী ‚বগবযরা-বর্রাপা‛?!! 

ব অযও ফব্রব্ে – 

‚ব ভুবরভযা ! বনশ্চয় অভযা বোন বূবভ যক্ষা, বেংফা ভুক্ত েযা বেংফা বনয়ন্ত্রণ েযায জনে 

বজাদ েবয না। অভযা েতৃত্ব জবন বেংফা নশ্বয াভবয়ে ব্দয জনে, বেংফা এআ দুবনয়ায 

তুচ্ছ অফজবনায জনেও মুদ্ধ েবয না।‚ 
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থে তাব্দয বর্রাপা দাবফয বেব্ন এেিা ফড় মুবক্তআ বের তাব্দয ‚তাভক্বীন‛। াভ, 

বরবফয়া, আব্য়ব্ভন, বফববন্ন জায়গাব্ত তাযা ফাযফায প্রভাণ েব্যব্ে তাব্দয ভূর রক্ষে ফবদাআ 

থাব্ে তাব্দয বনব্জব্দয বনয়বন্ত্রত বুবভ যক্ষা েযা এফং নতুন বূবভয ঈয বনয়ন্ত্রণ প্রবতষ্ঠা 

েযা। বনমবাবতত ভুবরভব্দয যক্ষা েযা বেংফা তাগুব্তয তন তাব্দয ভূর রক্ষে না। 

এোযব্নআ তাব্দয বলাগানআ বের – ‚ফাবক্বয়ো ওয়া তাতাভাদ্দাদ‛ মায বভািাভুবি ফাংরা 

নুফাদ র, ‚মা বফদেভান অব্ে ও থােব্ফ এফং প্রাবযত ব্চ্ছ‛। এভনবে তাব্দয দ্রুত 

প্রাযব্ে তাযা তাব্দয ব্ক্ষ দবরর বব্ব্ফও ঈত্থান েযব্ত বিধা েযব্তা না। অজ মর্ন 

প্রাবযত ফায ফদব্র তাব্দয বনয়বন্ত্রত ঞ্চর ংেুবেত ব্চ্ছ তর্ন ঠাৎ এআ 

ীভারঙ্ঘনোযী তায ুয াব্ে বপব্রব্ে। 

আবতূব্ফব বেৌরগত মবাব্রােনা প্রফন্ধবিব্ত ঈব্ল্লর্ েযা ব্য়বের- 

‚নে দ্ধবতবি র অত-তােবপয ওয়ার বজযা (জাভাতুর ভুবরভীন), GIA এফং াব্রয 

জাভাতুর ফাগদাদীয নুৃত দ্ধবত। এআ দ্ধবতব্ত এর্ব্না মবন্ত ফব্েব্য় পর র 

জাভাতুর ফাগদাদী। অত-তােবপয ওয়ার বজযা বেংফা GIA, বোনিাআ জাভাতুর ফাগদাদীয 

ভব্তা াপরে জবন েব্য বন। এআ দরবি শুরুব্ত বের তানজীভ অর-ক্বাআদায ধীনস্ত এেবি 

আভাযা মাযা, আযাব্ে েভবোন্ড বযোরনা েযব্তা। আযাব্েও তাব্দয ফস্থা বফবয বাগ ভয় 

বের এেবি বগবযরা দব্রয ভত। যফতবীব্ত ববযয়াব্ত অব্যা বেেু ংব্য ঈয তাভক্বীন 
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জবব্নয য তাযা বনব্জব্দয বর্রাপা এফং তাব্দয অভীযব্ে র্াবরপা বব্ব্ফ ব ালনা 

েব্যব্ে। এআ ব ালণায বববিব্ত তাযা ভুবরভব্দয তােবপয েব্যব্ে, তাব্দয জান-ভার-ম্মান 

ারার েব্যব্ে এফং ভাযাত্বে ীভারঙ্ঘন েব্যব্ে। মবদ অভযা জাভাতুর ফাগদাদীয ফস্থায 

বদব্ে তাোআ তাব্র এিা বযষ্কায বফাঝা মায়, বেেুক্ষন অব্গ অভযা বমফুত তাবযয ফা 

জাভা-আর্ওয়াব্নয ম্ভাফে ‚বর্রাপা‛- ফোাব্য মা মা ব্ত াব্য ফব্র অব্রােনা েযরাভ- 

তায ফ বেেুআ জাভাতুর ফাগদাদীয াব্থ ফাস্তবফেআ ব্য়ব্ে। বর্রাপা ব ালণায ভা 

র্াব্নব্েয ভব্ধে তাযা ফোে অক্রভব্ণয মু্মর্ীন ব্য়ব্ে এফং অক্রভণ ও অত্বব্গাব্নয 

(attack and retreat) এেবি বগবযরা দব্র বযণত ব্য়ব্ে। বর্াদ তাব্দয বনয়ন্ত্রনাধীন 

ঞ্চব্র তাযা ভুবরভব্দয বনযািা বদব্ত ক্ষভ না। এভনবে তাব্দয বনতাব্দযব্েও, তাব্দয 

যাজধানী যাক্কা বথব্ে োব্ভবযোনযা ধব্য বনব্য় বগব্ে। 

াাব অভযা বদব্র্বে, জাভাতুর ফাগদাদী বনমবাবতত ভুবরভব্দয াামে েযব্ত ক্ষভ ফা 

আচু্ছে বোনিাআ না। তাব্দয েবথত বর্রাপা-য োব্েআ ভাদায়া ব্য ৪০,০০০ ুন্নী 

ভুবরভ নাাব্য ভাযা মাব্চ্ছ, তাযা াামে েযব্ে না, ফা াামে েযব্ত ক্ষভ। তাব্দয 

েবথত বর্রাপায োব্ে আযাব্েয বফববন্ন জায়গায় যাবপদা ব’অযা ুন্নীব্দয জোন্ত ুবড়ব্য় 

ভাযব্ে, ুন্নী নাযীব্দয ধলবণ েযব্ে – তাযা াামে েযব্ত ক্ষভ ফা বনচু্ছে। তাব্দয 

বর্রাপায াব্আ বশ্চভ তীব্য ভুবরভযা আহুদীব্দয াব্ত বনত ব্চ্ছ। াাাব বদর্া 
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মাব্চ্ছ, বমফ জায়গায় জাভাতুর ফাগদাদী ঈরাআয়ো ব ালণা েব্যব্ে – বমভন বনাআ, আব্য়ব্ভন, 

বরবফয়া এফং রু্যাান – এর্াব্নও তাযা না ভুবরভব্দয বনযািা বদব্ত ক্ষভ অয না 

াযীয়া প্রবতষ্ঠা েযব্ত। ুতযাং েকু্ষষ্মান েব্রয জনে এিা স্পষ্ট বম ফাগদাদীয বর্রাপা 

এেবি ফাস্তফতা বফফবজবত ব ালণা ভাত্র। 

তাব্দয ব্ফবাচ্চ বগবযরা মুব্দ্ধ বরপ্ত এেবি আভাযা ফরা মায়, মা আযাে-ববযয়ায বেেু ং 

বনয়ন্ত্রণ েব্য। ভগ্র আযাব্েয ঈয, াব্ভয ঈয বেংফা বম বম জায়গায় ঈরাআয়ো ব ালণা 

েযা ব্য়ব্ে তায বোথাও তাব্দয ূণব তাভক্বীন বনআ। এোড়া তাযা এফ ঞ্চব্রয 

ভুবরভব্দয েুপপায ও তাওয়াগীব্তয অক্রভব্ণয ভুব্র্ বনযািা বদব্ত ক্ষভ। এরকম 

একটি দলের নিজেদের খিলাফাহ দাবি করা, তাব্দয ফাআ’য়া ওয়াবমফ দাবফ েযা ফাস্তফতা 

বথব্ে বফবচ্ছন্ন ফাগাড়ম্বয োড়া অয বেেুআ না। 

ুতযাং বদর্া মাব্চ্ছ প্রবতবি দ্ধবতব্ত বল মবন্ত  ুব্যবপব্য বগবযরা মুব্দ্ধয ভাধেব্ভ আভাযা 

প্রবতষ্ঠায বদব্েআ বমব্ত ব্চ্ছ। অয এিাআ র তৃতীয় স্ত্র দ্ধবত - তানজীভ অর-ক্বাআদা 

তথা াআর্ ঈাভা বফন রাবদন যাবভাহুল্লায ভানাজ।‚ 

অজ জাভাতুর ফাগদাদীয এআ ভূর্ব ীভারঙ্ঘনোযী এআ তেব্েআ স্বীোয েব্য বনর। তব্ফ 

ফব্েব্য় বফস্ময়েয বফলয় র বনব্জব্দয ঞ্চর াযাব্নায ফোাব্য াপাআ গাআফায ব্যআ, 

এেআ ফক্তব্ফে ভুোল্লা বথব্ে AQAP এয স্ট্র্োবিবজে বযবিব্িয েযায োযব্ণ ব তানমীভ 
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অর-ক্বা’আদায ভাব্রােনা েব্যব্ে। াবেভ অর-ঈম্মা ায়র্ অআভান াবপমাহুল্লাব্ে  

‚েবথত ঈম্মায বনব্ফবাধ‛ ফব্র ব্ম্বাধন েব্যব্ে। অল্লাহু ভুস্তা’অন। থে এআ এেআ ফক্তব্ফে 

এআ দাথব ফব্রব্ে – 

‚... অয বম ভব্ন েব্য অভযা বোন বূবভয প্রবতযক্ষা বেংফা েতৃব্ত্বয জনে মুদ্ধ েবয, বেংফা 

এগুব্রা বফজব্য়য ভাোবঠ, বনশ্চয় ব তে বথব্ে বফেুেত ব্য়ব্ে‛। 

মবদ বূবভয জনে মুদ্ধ বজাব্দয ভূরনীবত না য় তাব্র ভুোল্লা বথব্ে বেৌরগত বেু িায 

জনে বেন ব অর-ক্বা’আদায ভাব্রােনা েযব্ে? অয বোন ভুব্র্ ব ভাব্রােনা েযব্ে 

মর্ন যাভাবদব্ত, বতেবযব্ত, পালু্লজাব্ত এফং অব্যা ব্নে জায়গাব্ত ব বনব্জআ বেু িব্ত 

ফাধে ব্য়ব্ে? ব বনব্জআ এ ফক্তব্ফে অক্রভব্ণয ভুব্র্ বেৌরগত বেু িায এফং বগবযরা 

মুব্দ্ধয মবাব্য় বপযত মাফায মুবক্ত বদব্চ্ছ। ব অব্যা ফরব্ে ারাপ অ ব্রবব্নয ভব্ধে 

বোন বুর্ন্ড বথব্ে বেু িায বোন নবজয বনআ। থে অর- াআপুল্লা ভারুর র্াবরদ 

দাভাস্কা বফজব্য়য য, বজবময়া বপযত বদব্য় বেু ব্িবেব্রন বেৌরগত োযব্ন। এভন 

নজীয তাব্ফ’ই ও তাফ-তাব্ফ’ইনব্দয ভব্ধেও ব্নে। অয মবদ বেৌরগত োযব্ন বোন 

ঞ্চব্র বনয়ন্ত্রণ াফায য বর্ান বথব্ে বেু িা বফদ’অ বেংফা াযাভ য় তব্ফ তাযা 

বনব্জযা বেন তা েযব্ে অফায তায স্বব্ক্ষ মুবক্ত বদব্চ্ছ ফা াপাআ গাআব্ে? তাযা ফরব্ে 

‚অভযা বতা বূবভয জনে বজাদ েবয না, বুবভ বগব্র বে অয ব্ফ?‛ েব্তাফড় বনব্ফবাধ! 



 

 

জাভাতুর ফাগদাদীয অফু ভুাম্মাদ অর-অদনানীয ফক্তব্ফেয বফব্েলণ 

েব্তাফড় বনরবজ্জ ায়াীন ব্র, োন্ডজ্ঞানীন ব্র এেআ ফক্তব্ফে এেআ ফেবক্ত এযেভ 

াঙ্ঘবলবে েথা ফরব্ত াব্য! 

াবেভ অর-ঈম্মা ায়র্ অআভান াবপমাহুল্লা মথাথবআ ফব্রব্েন, বঠে বমভবনবাব্ফ 

অরব্জবযয়ায GIA এয প্রথব্ভ ননবতে ও যফতবীব্ত াভবযে ধঃতন ুস্পষ্ট ব্য়বের, 

জাভাতুর ফাগদাদীয বক্ষব্ত্রও এেআ যেভ ব্চ্ছ – ওয়াল্লাহু ‘অরাভ। আবতূব্ফব ভুজাববদব্নয 

স্ত্রীব্দয বমনাোযী অর্োবয়ত েযা এফং নানা ফক্তব্ফেয ভাধেব্ভ তাব্দয ননবতে ধঃতন স্পষ্ট 

ব্য় বগব্য়বের অয অজ তাব্দয াভবযে ধঃতন েফুতয বোবয অদনানী বনব্জআ 

স্বীোয েযব্ে, এফং অল্লাআ ঈিভ পায়ারাোযী। 

ব েফুতয বোবয ভুর্ব, ব াব্ভয মুওয়াফবয ! বতাভায ফস্থাও বতভনআ ব্চ্ছ বমভনিা 

ব্য়বের অরব্জবযয়ায ভুযগী জফাআোবযয। ব্ক্ষা েব্যা। ভুফাারায ূণব পরাপর বদর্ায 

প্রবতক্ষায় অভযা অবে। 

 

************************* 

  


